EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

INFOLIST K STŘEDOČESKÉMU KOLU

Vlašim, 30. 9. – 1. 10. 2022
středočeské kolo
Základní informace

1. Pořadatelem středočeského kola Ekologické olympiády 2022/2023 je Český svaz
ochránců přírody Vlašim.
2. Jedna škola má nárok na vyslání jednoho tříčlenného družstva (v případě
neobsazené kapacity kola i dvě). Kromě soutěžících škola nahlásí i jméno a kontakt
na pedagoga odpovědného za družstvo.
3. Za bezpečnost účastníků soutěže zodpovídá pedagogický doprovod určený
školou.
4. Účastnický poplatek 1600 Kč za každé družstvo se hradí na místě v době konání
soutěže nebo fakturou. Poplatek bude použit na organizaci, nákup pomůcek a
úhradu stravy a ubytování soutěžících a pedagogického doprovodu. Družstvo je
považováno za přihlášené, pokud pořadatel do 16. 9. 2022 obdrží závaznou
přihlášku k účasti družstva vyplněnou ve všech požadovaných bodech.
5. Pořadatel hradí též náklady na cestovné vlakem a autobusem (ve dvojnásobné
výši na základě originálů jednosměrných, případně kopií zpátečních jízdenek na
cestu do Vlašimi). V případě použití osobního automobilu hradí cestovné
maximálně do výše jízdenky vlaku nebo autobusu jednoho pasažéra automobilu
(na základě výpisu z internetu o jízdném hromadnými dopravními prostředky
z www.idos.cz).

Datum a místo konání soutěže

Středočeské kolo Ekologické olympiády 2022/2023 se koná 30. 9. až 1. 10. 2022
v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim.

Tematické okruhy

Hlavní téma 28. ročníku Ekologické olympiády ve školním roce 2022/23 bude
zveřejněno v předstihu před konáním soutěže. Odkazy na studijní materiály,
naleznete je na www.ekolympiada.cz a na www.podblanickeekocentrum.cz. Kromě
hlavního tématu soutěže čekají soutěžící již tradiční okruhy:
Teoretické znalosti:
 Ekologické pojmy.
 Stav životního prostředí v naší republice.
 Globální ekologické problémy.
 Právní normy na ochranu přírody a životního prostředí v ČR.

 Mezinárodní úmluvy na ochranu přírody a životního prostředí.
 Organizace zabývající se ochranou přírody a životního prostředí.
 Poznávání rostlin, zvířat, hornin, minerálů, hub, předmětů týkající se
tematického zaměření ročníku atd.
Praktické úlohy bývají zaměřené například na:
 Oblast praktické ochrany přírody – údržba chráněných území, výsadby
stromů, kosení luk, biologické posudky, sestavení tematické ankety, návrhy
plánů péče o chráněná území, sekání luk, atd.
 Oblast osvěty a environmentálního vzdělávání - jak namalovat plakát na
environmentální téma, návrh zastavení na naučné stezce, návrh energeticky
šetrného domu, návrh ochranných opatření pro zvířata v určité lokalitě,
apod.
 Týmovou práci.

Ubytování a stravování

Ubytování bude možné přímo v ubytovnách Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim
na postelích s peřinami. Kapacita ubytoven je omezená, není možné vyhovět
požadavkům na samostatné ubytování. Můžete přijet již ve čtvrtek večer a přespat
v ubytovnách Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim. Stravovat se budeme od
pátečního do sobotního oběda v jídelně SPŠ Vlašim, požadavek na bezmasé jídlo či
jiné diety je třeba uplatnit nejpozději do 26. 9. 2022.

Spolupracující organizace

Generálním partnerem soutěže je společnost NET4GAS, dalším partnerem soutěže
je AOPK ČR – Správa CHKO Blaník. Ekologická olympiáda probíhá za finanční
podpory Středočeského kraje. Partnery soutěže jsou Lesy ČR a.s., MŠMT, SFŽP a
benešovské knihkupectví Daniela.

Doprovodný program

Na páteční večer bude pro účastníky ekologické olympiády připraven doprovodný
program, který přihlášeným účastníkům upřesníme začátkem září.

Předběžný program
čtvrtek 29. 9. 2022 Odpoledne a večer – příjezd účastníků
pátek 30. 9. 2022
8.00 – 8.50
9.00 – 9.30
9.30 – 14.30
12:30 – 13.30
13:30 – 14:30

Příjezd a prezence účastníků
Zahájení
Praktická část I.
Oběd
Placení poplatků a proplácení cestovného

15.00 – 18.00 Teoretická část (test a poznávačka) + prezentace praktické části I
18.00 – 19.00 Večeře
19.00 – 20.30 Večerní program
sobota 1. 10. 2022
7.00 – 8.00
8.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00

Snídaně
Praktická část II.
Vyhlášení výsledků
Oběd

V programu ještě mohou nastat změny!
Celostátní propozice soutěže můžete najít na stránkách www.ekolympiada.cz

Závěrem

V případě, že budete mít nějaké nejasnosti ve výše uvedených propozicích, rád
Vám je vysvětlí Jiří Pavelka, koordinátor středočeského kola.
ZO ČSOP Vlašim
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965
E-mail: jiri.pavelka@csop.cz, mobil: 608 084 126

Celostátním pořadatelem soutěže Ekologická olympiáda je Český svaz ochránců přírody.

